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Zaman Mihvere öyle ordUlar hazırlryor ki, Mlh· 
ver için istila ettiii batan memleketleri boş.al· 
tarak Alman hudutları içinde mOdafaa imkAnları 

TUN USTA 
Milli Müdafaa için Amerikan ordusu 
f evkalide tahsisat hüc11mabazırl~ıyor aramaktan batka ~acak ıay kafm1yor. 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 60 milyon lira tahsisat verilmesi hakkm
da Meclise bir kanun layihası gönderildi IR\ o.ıı.tor Goebbels mahirane ı 

11:::41 bir propaganda ~~ev-
rası yapmak ıstiyor. 

Hal'bin ba.şlangıcındanbeıi Müt
tPftikler lehinde kullanılmış bir 
mtita.lea ve muhakcme}"t benim
seyerek onu Mihvere mal etme
ğe kalkıyor ve 'zamanın Mihveı 
lehine çalıştığını ilan ediyor. 

Birde:lbire bu çok kurna.zı:a. 
bir propaganda telakki edılebi
lir. ~üttcfiklerın ıngil'izce zaier 
kelimesi ün ilk harfinden alara!t 
nihai galebenin remzi halinde 
kullandıkları "V" harfim Alman 
prnpagand~c;, da benimsemiş vı> 
kullanma.ğa b-.ı.şlamıştı. Bunda 
nedı:receye kadar muvaffak ol
du.k!arım bilemezsem de heı 
halde zaman amilinin Mihver 
lehinde tesir yapmakta olcluğu 
ıddiasırun kol-ay kolay taraftar 
bulaınıyacağına eminim. 

Hatta Mihverin galip gekcl -
ğin'ı isbat için şimdi "zaman" 
im.ilinden b~ka bir dclıle ma
lık olmama~11 Mihv('r aleyhınde 
bıı propaganda t~kil etmeai 
pek kal)ı.ldiı. Çünkü diiııyayı 

Mıbverin nihai galebesim> ıııan
ôlrmak ıçuı artık istinat edebi
lecekleri hiç bır sent..'Ci kalm.ı- . 
nus manası cıkıyor. Duklot ı 
Goebbcls'in 7.amarnlan medet 
umması bu ane kaıLır Mıh\·eııı~ 
kurma.ğa çalıştığı prupaganda 
\;masını bir hamlede yıkıyor ve 
buna inanın.u: olanları a<!ı bit· 
hayal sukutu karşısında bırakı
yor. 

Ahruı.nlar yıldırım harbının 
muc.tleri ve iıstatlarıdır. Oıı
laı coğrafi me' kileri ve kay~k
Iannm hususiyeti dolayısıle l~a
bıık daı·beler mdırnıek dıisman 
ülkelerini çarçabuk ıst!iliı ede· 
rek düşmn..nı aman dileme~e 
mE>Cbur bırakmak isterler. Bu
nu yapmağa mcoourduriar. Al-

... 
1unan Türk gazetecilerine Rus
yan.ın nihayet ilti aya kadar işi 
bitec~..ni ve bir kuvvet telakki Ankara 7 (Yeni Sabah Muhabirinden) -
edilmekten katiyen çıkacağını Hükfı.met Büyük Millet Meclisine yeni bazı ka-
en kat'i bir lisan ile tebşir ve nun layihaları vermiştir. Bunları sırasile bi1di-
temin ediyordu? riyorum: • 

Bütün bun.larm valıın; hır nıa- Milli Müdafaa ihtiyaçları için Milli Müda-
nası vardı. Alma Üla.r gayet kı- faa Vekalet.ine 60 milyon liralık fevkalade talı· 
sa bir zaman içinde net'.iceye e- sisat verilmesi hakkındaki layiha. 
ri'.?mek ihtiyacını duyuyorlardı. Fevkalade ihtiyaçlar için Milli Müdafaa 
Geı·iktikçe harbı kaybettikleri- Vekaleti tarafından hariçten memlekete ithal 
ne hem kendi içlerinden emın- edilecek maddelerin gümrük resminden muafi-
dıler, hem herkes'in de bu ka- yeti hakkındaki layiha. Bu layiha Milli Müda-
naatte olduğuna vakıftılar. İşte faa; Maliye Bütçe Encümenlerine baYale edil· 
onları bütün tecrübelerine, bı.i- miştir. 
tim ihtiyat mülalıa.zal,uma ra2;- Türk parasının kıymetini koruma kanu-

hası. !ktısa.t, Adliye, Maliye Bütçe Encümenleri
ne ha vale edilen bu layiha ile istenen tadilat 
bilhassa mevcut kanundaki ceu.i müeyyidelerin 
arttırılmasına dairdir. 

Maliye Yekfileti Müfetfu? ve Kontrolörleri
nin yevmiyelerine zam ya.pılma.sı hakkındaki 
layiha. Bu layiha da Bütçe Encümenine havale 
edilmiştir. 

Bunlardan bae.lca Zonguldak Meb'usu Re-
fet Vardar da 29 yaşına girdikleri halde maiyet 
memurluğu hakkını kaybetmemeleri icabeden 
yükse!ı: mektep mezunları hakkında Büyük Mil
let Meclisine bir kanun teklif etmiştir. Teklif 
Da.biliye Encümenine havale edilmiştir. men o kadar şüpheli teminatla- nunda tadilat yapılmasına dair bit' kanun 18.yi-

ra ~e,·keden ruhi amil bu .. i?-L '------·------------·--------------------~ Halbuki Doktor Goebbels, butün 
diinyaca meı;Jıur olan cesaretine 
rağmen, artık çabuk bir zafer 
idrl'iasını temine kendinde kuv· 
vet ve cesaret bulamıyor. Bun
dan dolayıdır ki "z.aman" amilı
nc ~arılıyor ve zamanın Mıhver 
lehinde ı;alışbğını söylüyoı·. 

Rusyada kanlı şavaşlar 
Eğe!' Mih\'erin son ümidi 

;ı;amantlan ibaret ise harbe bu
vü ııdcıı it'ıbaren b"tıniş ve Mılı
wrin kat'i mağlubiyeti ile bit-

Almanlar Stalingraddaki kuvvetlerinin 
kıskaç içine alındıklarını kabul ediyorlar 

m:ş nazarıyle 00.~ılmak icabe- Moskava, 7 tA.A.) - Öffele 
der. Ciıııkii zamanın Mihveı i- üzeri neşredilen Sovye-t tebli~ 
('111 neler hazırladığını ~ok iyi n.in ek.inde şöyle denilmektedir: 
t):ı yuruz. :laman M'ıh,•ere ÖJie Stalinı..aı-ctd.ın şimal kısmında 
miithiş b<ımbardıman tayyare· keşif kollan.nu7. 3 düşman blok
leri, o lrndar çok k~if uçakla- bavzmı havaya uçurmu~lar ve 
rı hazırlıym: ki Mıhver §ehide- 6Q Alınan. öldürmüşlerdir. 

1600 ôfü ıle 37 tanln bWmu§" 
tur. 
Stıümgradm cenubı g-arbisin

de birkac kesirude kıtalanmız 
dü.:;.ınan m· alıkem mevzileı
de.n ~ıkamus.ardır. Başka bir 
keı:;imde b!r düşman tank birli
ği bir ı>iyadc birliğimizi tecrid · 
etmek teşebbüsünde bulunmuş 
i...-:.e d~ tarafımızdan yapılan mu
kabil taarru peticesinde bwı11 
JnıU\'aftak ol ınam~ştır. 

Merk er. b.esinde rnoo lie.
dar Alman oıaürülmüştür. Bir 
kesimrle kıtalanmız 'ilerlemeğe 
muvaffak olarak dü~a.n mü-

rinin rahat. bir ~ece geçinnde- Stalinçadın .şimali garbisin
ri 1mkanl kalmıya<·aktıı · Za- de kuvvetlenmiz mevzilerini 
man Mihvere i.iyl~ or'<lular ha- tahkim etm'.lıjleron·. Alınan ta
zu lıyor ki. Mıhvcr iL:in istila et- m:unlayıcı haberlere göre bir 
fr:Yı biitün nıeıuieketlen bosal- Sovyet teşkili 800 dÜ.'?'ffian as
~ ak Alman huduttan içinde kerini yoket:miş, 19 :t:ankı-tahri.,:ı 
müdafaa ımkanları aramak- veya ku.llarulmaz bir hale getir
t.an ba.şl<a _vapaeak tfeY kalmı- m.iştir. Bu suretle bir tek gün
yacaktll". de diişma.na verdirilen kayıplar 
~aman "Mihveı·e öyle donan· -------------::----- --- --------

malar hazırlıyor ki bunlar bü-

- Askeri vaziyet -

dafaları ieinde l'aa.rru?.i hareket
lerine deV.am etmişlerdir. 

Alman Tebliii 
&"rl1n, 7 tA.A.) - Alman or

duları başkomutanlığımn t~ 
(Sonu Sa. 3 Sti 4 te) 

Dünyanın en 
büyük zırhlısı 

Amerikalılan suya 
52.000 tonluk bir 
gemi indirdiler 
FHadelfia 7 (A.A.) Şimdi-

ye kadar inşa edilmemiş btiyük 
lükte bir zırhlı olan "Newjer -

-Tanasta ele geçirilen Abna11 ealrlerilftL 
den buradaki bir llı.aım a.mrlerln 

1
Libga'dan getirilidikleri .anla şıldı 

Londra 7 (A.A.) - Birinci 

ordu şimdi şin_ıali Afrikada Ce- Ga rı· p b ,. r 
day'da mukabıl taarruza. geç • 
miştir. Bizerte ve Tunusa. karşı 
geniş ölçüde harekat yapılmak- ·ı d d ,. a 
tadır. Daha şarkta general Mont 
gomery'nin Rommel ordu.sunun 
mevzilerine karşı umumi bir ta
arruza geçmesi her an beklenil
mektedir. Top<;u düellosu mü -ı 
essir bir suretle başlamış ve mü 
him miktarlarda piyade ve tank 
takviyeleri şimdiden sekizinci 
orduya gebniştir. 

Şimali Af rikada harekat on 
kilometreyi geçmiyen bir kesim 
içinde yapılan ileri ve geri ha -
reketler şeklinde te<:elli etmek· 
tedir. F~l değiştiren Taburba vel 
Cedayda şimdi Almanlar trıra. • 
fından işgal edilmiş ise de bu 
iki mevkie hakim olan sırtlarla ı 
bu stratejik ii<(kenin .. bir . dılı!lı 
teşkil eden Matur muttefıklerın 
elinde bulunmaktadır. Bu mev
zileri ellerinde tutan miifreze -
Jer Alman mukabil taanu71arı
nı geri püskürtmü~lerdir. Bu 
muvaffakiyet kafi muharebeler 
için miittefiklere km vetli bir 
hava istinadı temin elıniştir. 
MÜTI'EFİKLF.RtN KARŞI -
!.AŞTIKLARI MÜŞKÜLAT 
Berrı 7 (A.A.} - "La Suisse,, 

gazetesinin I..ondra muhabiri 
miittl'fik orduların Ttınusda bir 
biri ardından uğradıkları mu -
vaffakiyet.sizliklet hakkında şöy 
le yazıyor: 

Hadiselerin kolayca cereyan 
etmiyecekleri herkescc hatırla
tılmaktadll'. Tabur.ha 'nın tahli -
yesi kuvvetlerin yeniden tcı1.ip 1 
ve tanzimi icin elzem olarak gös 
terilmekte ise de d~mauın mü-1 
hinı stratejik bir nokta sayılan 
bir şehri h?gal etmi~ olduğu ve 
bu sayede eemıbi İtalyaya, Si -ı 
cilyaya. TunıU:'l:l ve ga.rbf Trab-

( S~v: Sa. s, SU. 1 de) 

• 
Amiral D a rlan 
ıimali A frika için 
bir teh l i k e mi 

tetkil ediyor 
Londra 7 (A.A.) - GcncNJ 

de Gaulle'ün talebi iizcrıne ge
çenler de l,omiraya gelmis oiaa 
muharip Fransanııı y.ıkmsark -
taki yüksek komiseri grnernl 
Catraux, bugün ba.·ı:rn yaptığı 
bir dem~te Tunusla l.'arpışmak 
ta olan birinci ordunun epey ge 
rilerinde ve ~ÜG müııakale yol • 
ları üzerinde Darlan' ın meveu
diyetinin, tamamile askeri ma • 
hiyette sebeplerden dolayı he • 
saba katılmaRı mümkün olmı • 
yan bir tehdit teşkil ettiğini 
söylemiştir. 

Montgomery'nin 8 inci ordn
sile çarpışmakta olan bir Fr: "I· 
sız tümeni, Darlan 'ın vnzıyeü 
ve mevkii hakkındakı habep &· 

lır almaz şaşınp kalmıştır. 
Doğu Akdenizde biı Milıwr 

~aşırtma hareketinden b:ıhse -
den Catraux, böyle biı hareke
tin ilk iş olnrak. Kıbns adası -
nın işgalini mecbur lnlacağını 
ve bunun da, Girid adasına ola.a 
mesafe He ltalvan donanması • 
nın 18.z.ım gele~ yardımı göster 
mek hususunda izhar ettiği pel 
az nrzuya bakılırsa pek kolayca 
ba,cıanlacak bir iş olmadığını an 
latmakta.dır. 

Catraux. MihYerin böyle bir 
harekete teşebbüs edecegine th 
timal vermemektedir. 

manyada hükumet ve rtjım dc
ğiştıgi halde bu eHaslı :tamret 
değ şmemiştir. İmpar:ıtor lkin
ci Wilhelm'in orduları ı;eıi bır 
zafer peşınde koştukları kada1· 
Führer orduln n dcı ::;eri i'.afeı· a
ranıışlar ve halkı buna inandır
mı:-:larchr. Alman ordusu ve mıl
letı daha 1940 senesinde bile 

yük nisbeUe temizlt'.nmi& Atla.o: 
tikle ve bir Müttcfıkler denızı 
haline g·eJmiş Akdenfr..de rahat, 
rahrıt oıdular ta.<>ıyacaklardı~. 
Zanıanııı Mih\'ere bundan 30n
ra rretireceği Noel hediyeler! 
ancak gözyaşı sılmek için lnrer 

Havaların emniyeti ;:;ey,, bu Pazartem günü deni7.e -----~-------------------

mendil oh.ıhilir. 
Hiise.yin O&bt<l YALÇIN 

Noeli memleketlerinde yap:u.:ak- -------------
!arı umıdiyle kendilerini avutu- Fı· nler Ruslara 
yorlardı. 

OalmlıdeJd aylarda İtalya llarbla atır 
,.Old çekmqe mallkbl b11l11uyor 

Yazan: Emelıli General Kemal Koçer Fiihrer'in lng'ıltere aleyhin- k• b } • 
d~ki meşhur nutukl_aı:_ımn tan- ın es emıyor 
tanalı uğultuları hala kulak- ı• taıyan Generali, Doabet, zeden>e etsin. müemmen oldu-
lardadır. İngiliz adalannın ya- Londra, 7 (A.A.) - Pa;ıis ya.rmı gören bir basiretle, ğunu garanti etmişti. Alınan 
kında istila edılecegi hakkında- radyostuıa göre, lı..,inlanda Reısı- hava onluları, tedafüi ve ta.ar-
ki iddrnları kmıse unutmamıştır. cü.IDhurı.ı M. Ryti, dün Finl~- Zafer yolla.ruıın ha.valanlan geç- ruzi siya::;et takibine kadirdilt!r, 
Führer, Alınan milletine harbin dalıların Rus millletine karşı hıç tiğine inandınyordu. 24 ~kin hareket ordulariylc muharcoe-
1911 senesinde Alman za.ferıy- bir kin beslememekte oldukları- pilotiyle bir uçuşta Atlantigı a- her s:ıfhasında iş birliği yapı-

,. • . • o1:- • .:ın.· suırn Balbo, ltaıyan az:rmni can- lık le m·fceleneceği.ni katı olarak nı ve Rus hükumetirun :tilUil~ı ~ yor ve oynak bir ateş &r.,"ır 
vadetmiı;tır. Hülürı bunlar Mıh- rejimine karşı b~~ gü~a _ıtiraz· la~=~grem.da, .Alman merketi yaratıyorlardı. Uçak 
vetin cabuk bir zafere ihtiyacı- la.rı olmadığını soylemıştir. nıa.reşali Ooering·, Alınan gök • için devrilemez bir cephe, aşıl-

indirilmiştir. Bu ıarhlı takriben 
52.000 ton ha.eminde olup 16 ka 
demlik 9 top •ile mücehhezdir. 
B~ gemi, tesbit edilen tarihten 
tam 18 ay earvel suya indiril -
miştir. 

YENİ BİR UÇAK GEMİBİ 
Ncvyork 7 (.A..A.) - Öğrenii

diğine göre, 4 Ilkkanunda At -
lantik kıyısında bir deniz tezga 
hında Amerikan filosuna katıl
mak üzere bir uçak gemisi deni 
ze iııdirilm iştir. 
BlR GONDE 7 HARP GEM1S1 

Vaşington 7 (A.A.) - Öğre
nildiğine göre, bugün Bir1Cl3ik 
Dev'Jetlerinin doğu kıyısında bir 
limanda 7 yeni harp gemisi de-

nı ıfa::le cdeı·. Mihver ilk safhada ------------- lerin'in, vaziyet ne tecelliler ar- (Sonu: s.a. s. su. 1 de) 

~~ "~~tl~~~hiçk~ Ml.LLAI P.IYANGODA ~==~~~~~~~==========~====~~~~~========~ muym du. Çiinkii düşnıanda kor-
kulacak b'ır kuvvetin bulunma-

ıüze indirilecektir. 

dığım pek aıa. biliyordu. Mihve- Kazanan numaralar 
rın korkusu zamanda.o idi. Çün-
kU gaı p demokrru;ilerine hazır· 
lanmHk içın vakit bırakılırsa hu 
duisnz insan ve ham madde kay 
nakları ve zcnginlıkleri sayesin
de mhayetsiz ordular ve d~!l
ınalar hazırlıyac:a.kları tabu ıoı. 

1 M1bverin ise daha. üstün kuv
vetlere karşı harp edebilmesine 
imkan vok:tu. 
Alınanya Sovyet Rusyaya hü

cum ederken de nihayet, :nıhayet 
altı haEta içinde Rusyayı roah· 
vctmPk ümidinde değil m'iydi"' 
Alın nva için Ruslaru galebe 
ihtimaÜ o kadar kat'i i~ _ki _bu
nu ilan ederken ufak bır ıhtu"!~ 
rl ka.,; h bile fazla buluyordu. Yı 
nr. Do':tor Goebbels değil miydi 
kı dbrt uy evvel Almanyada bu-

--
93.4 65 numaralı bilet 
25.000 lira kazandı 
Milli Piyangonun 12. inci tertip 

2. iı:ıci çekillşi dün Aııkaraaa Sergi 
evinde saat 15 de çekilmiş ve çeki
lişi kalabalık bir halk kütlesi takip 
etmiştir. 

Hu ı;ekilişte ikrıumye kazanan nu-
maraları aı>a~ıya yazıyonu.: 

25.000 lira ikramiye kazıman nu -
nıııralar: 

093465 
10.000 Ura ikrıuniye k.nZınan nu

maroılar: 
244113 295025 365082 

(Sonu: Sa. a, 8ii. 1 de) 

~:;:::.:;::;;~~================~ 

.· Yuna nistanın Son 
Ciünlerl 

) T. Vaslyadis'in okayucala.nmız ~ JllC'.re.k 
\ t" alaka 00 okuıııan batımları yakınd9. biüyor. ~uDıUD Y?"" 
rine Ymıeın Jıa.rbbıdc t\onona kadar bulunan btr bıgiliz 
suba.yınm aynı mevzu etrafında yaaıdığı fevkali.de me-
raklı w beyooımb batırala.nnı peş~ başby~. 1 

1 ,, -

YAKINDA BAŞLIYORUZ 

~, .... __ _ 
D.ıaolacui - Bi%im tarafa pl.j 
Mih,,.,- - BUim tcırala 6•1 .. 
J...,a - NaliN \'onılmayın, saflam ldtele baih:1• ' 

I 

Roosevelt halka 
teminat veriyor 

~--~~~ ... ~---~~ 
" Birleşik milletlerin harp gay· 
r~ti hakkında hakikat anlaşıldığı 
zaman zafere doğru ilerlediği· 
m ize dair yapılan vadın kuvvet' 
belli olacaktır. ,, 

Va2ington 7 (A.A.) - Reis 
Ruzvelt ordu ve donanma mec
muasını c::ıkaran Albay John 
Callau O'h Lamghlin'a bir mek
tup göndermiştir. Bu mecmua • 
nın ilk sayımnda çıkacak olan 
bu mektupda Cıımhurreisi şöy
le demektedir: 

"Müşterek harp gayretim.17..ia 
bariz vasfı birlik, Amerika hal
kının birliği ve Birleşik :Millet..
ler arasındaki birliktir. Bu bir, 
lik pek kıymetli bir şey, bize za 
feri temin edecek olan mızralmı 
ucudur. Denizlerin ve k:ıt'alarıu 

(Sonu: Sa. S SU. 3 de) 

fO LA YLARI N GEÇloiJ 
Pratik yollar ihtiyacı 

I• ı;tinıai i~lernplrı tes
kiUıtlandınnada pra
t:lt yollar bulmak 

zoı·undayız. Lafla peymr 
geınisi dcgi1, kfigıttan 
kayık bile y~rütulm~. 

T~killcriınız ı~·ıode 
daima en pratik iş gören ~imiz 
muhakkak ki Kı:ıılaydır. 1ş ve gi
dis tarzını şôyle bir zihnimizden 
geçiıfrsck Kızılayııı bu muvafıalti
yct sırrını anlarız. Bunun en son 
del:li ıstanbuld:ı on biıtlerce vatan
daşa ett.ğı m ide ve sıhhat yardımı
dır Burada Doktor Lutfi Kırdarın 
da ·buyük bir teşekkür payı vardır 
ki blitün samimili~ıntle su!1uyorw;1: 
Bu meselede \'nli ve bcledıyc Re;sı 
sıfat.ile çok gayrt'Uet sarfe!tiı.tini bili 
~ omm. Bıı:;-ka \ ıl~yctlerde de fakir 
yuk ıııudur·~ T::ıbıı vanlır aınmn, 
onl:ırda ıst.."lnbul denilen beldenin 
lıu -ıı sıhgl yoktuı . 

1 ııtanlıu1 A::; c\ lt>nnln kurulma· 
sınd<! ve yurutıılmcsınde emegi ge
çenlerm hep~inC' kar:;ı minnet duy-

1 
l{Ulan.ıMzı bclırtmeliyiz. Bu aş ev
leri dol:ınsiie aklıma bir şey geldi. 

1 
Mıirtec •• S·Jfta. ardak deınez.seni:ı: 
soyli ·c:vıın· 

Bizim bazı öyle a \ Aırı i.lt·nmiz 

vardır ki nah kafa! T~ 
keye. medreseye. softa• 
Ya kızdık. Yerinde ~ 
~ldı kızdık. Hepsini çok 
~kür sildik siipürdü.lı::, 
Fakat bu arada Ataların 
kurdu~ büyük bir içti

mai yaniım mü~ni de ortad::ı:ıı 
kaldırdık. İmaretler kalkar mıydı?, 
Ba~ka memleketlerde yenl ycnJ 
iıaaretler kurulurken, bizde onlar .. 
(.'a asırdanberl kuruhnuş işliyordu, 
Medrese softaları, tufeyliler kapı.şı ... 
yor diye garip bir mucip sebeple 
kaldırıverdik. İşte buna papaza lu~ 
zıp oruç yemek derler_ Kızılayıo 
bugün yapt.ıb güzel is nedir ki? l\'i(> 
dern ve yerine veren bir imaret de~ 
mi? Va1-:ıflann eski imaretlerini, 
tahsişaiu ı kaldırac::ıgunı.z.a onlan 
bütün gelirleri ile K.ız.ıl:.ıyıı aktar .... 
saydık ne olurou? Neyııe, bir gaflei 
nanesidir Yedik. Bari dilzelbneğe 
bakalım. Bence Vakıflar İdarcmia 
ecdadın bu hayır miles66Sesin1 c~ 
!andırıp Kızıfoya teslim edebilir. ~ 

Bu imkanları da ortadan kaldır• 
mıssak diyeceğlnı yok. Ataların 

ruhlarınd:m .. af dilemek~ bas~ 
e1df"Tl ne wlr'>-
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Y.1!.:~I SABAH l!Jayfa : ı 

- s 

f~A~.~~ri !a~i);et_.t (sON~ ~~I ~~OE·':! ,EJ~~) ~/•_ıas&•A•J 
Havaları! emniyeti Ankara Haberleri EDENİN_ NUTKUı~kı~~~r'!:! uu~:~~:k::?ııkrl 
6n i D •• M ı· t k k } Ankara 7 (Y-eni Sabaıh Mu- Yazan : A. C. Sarafoğla ım1zt1a1ıı ayıara taıya 1ıarbın aıır un ec \S e Türk gazetelerinde çı ana is er habirinden) - İstanbul polis -. -----.....:....:.-

yiiktt~ı çekmete mallktm ltalımuyor kabul edı·ıen h ki d L d d. =~ey~t M:ı~dru4ugb··!?Urahi~ .. n~mtkdının- 1 şgal altında bulunan tot>i a rın a on ra ne ıyor raklardakı ·sual kUv\·etıa... Y 1 Ge ~ cı, Aydtn Emniyet Müdürlüğil" ~ · - .,.J """ azan: Eme .. <li neral Kemal Koçer r'i halk üzerindeki baskın.laıını kanunlar Londra 7 (A.A.) - Röyter a- tam olarak verilmiştil". Edenin ne Diyarbakır Emniyet Müdü- arttırdıkça hikmeti hüda balta.4 
(Baştırafı btrincldet dı ve Müttefikler insiyatifi elle- jansının siyasi muharriri diyor fikrini ne söyledi ise aynen o- ni Nureddin, İzmir Emniyet Mü lama hareketleri ziyadeleşiyor"' 

m1z bir sed kalmamış gibi idi. rine aldılar. Anka:ra, 7 (A.A.) - Büyük ki: dur. Bu böyle olunca da: taraf • dürliiğüne üçüncü umumi mü - Bakın yalnız dünkü yazeteler-
lI nterlanda dalan filolar, hR- İtalya, Fransa.nın ~öknıe-J'iyle Millet Meclisi bugiin Dr. l\faz. İngiliz Hariciye Nazırı .M. E- sız ve harp dısı lıerhang(bir dev fettişlik yabancı işler müdürü de tek bir güne sığan kaç itaat .. 
b besle··en kaynakları yakıyor harbe atılmakla havalarında da har Germen'in başkanlı"ında denin Avam Kamarasında iki leti en ufak kaygıya düşürecek Faık, onun yerine 4 üncü umu- sizhk ve baltalama hareketi 0ı .. 
.. yıkı her müdafaa im 1·~ bi t ı ştı İlkl • d h mi müfettişlik emniyet mii<>a • muş .. ve ... or, 1'4· r emniyet aramıştı. o, Afri· op anını r. rnnun a arp sonrası mese- hiQbir şeyi ihtiva. etmemektedir. . . y k K gül. 

4 
.. ~ 

ıunı kırıyorlardı ... OnlarJ muha- 1
-..l- ··--

1
- hed~ +-a-•-'ar Topla.ntırun ·arılmasını mitte- lelerine dair söyledıgı·-· nutuk et · Dü. vırı a up ara • uncu u - - Brüksel ve Lı·eg-e f\avrel~ ~ U6lll& g.ı;o ..._uUhi ·-r Edenin belırttiği şey, Yeni n i üf..J.+:..:ı·k · u ~ ~ 

rebe meydanının yenilmez bir çıkanoağında.n emindi, Japon- ak'ip Türk parası kıymetini ko- rafında Türk basının111 tepkisi ya niza.mını~'mrmadan önce Al- muı_n 1 . ~ Ql.dw S"İı ~nıEyet ~et- rinde birçok baltalama ha~~ 
ha.khn.i kesilmişlerdi. İyi anla- yanın da Mihver safında faali- ruma hakkındaki kanun hüküm- Londrada kaydedilnti§tir. şavır ıgıne e zmır mnıy olmuş ve birçok Belçikalı · · 
~ılmıştı, tankı tankla, uçağı u- yete girişmesi sayesinde ös gö- lerinin değiştirilmesine dair kı- Türk muharrirleri, M. Edenin manyanın ıve Japoyanın tecavüz Müdürü Mitat nakil ve tayirı. e- veya yaralanmıştır ... 
çakbt ktrşltamadıkça, tutun- ltinde işlek yoUar açacak ve or- nun layihasının muvakkat bir fikrinin sözlerinden daha ileri kudretlerini kısmak zaruretidir. dilmişlerdir. • - 9:koslovakyada altı kişi! 
ınak, l:adireden sıynlmak güç- ta.şarkta. da hayat sahalarına encümende tetkiki kabul olun- g·ttiğini sanıyorlar ve acaba Bu nizam hakkında da M. E- Hikmet Ilgaz Münakalfıt aaha olilm cezasına mahkiım e.Jf 
tü. Müttefiklerse, ha silaJun taşacaktı. Halbuki, olaylar, e- muış, devlet memurları aylıkla- nutk •n metni tamam gelmedi denin dediği şudur: \lekabti Müfettişi oldu 1 dilmiş ve huküın infaz olunmu~ .. ,· 
}'Vdımındaıı hemen de malı- melleri okşamadı, bugün. sanat rının tevhit ve teadtilüne dair mi diye soruyorlar. Herhangi bir beynelmilel teş- Ankara 

7 
(Yeni Sabah Mu- tur. • . • 

rumdular, mamurelerinı hara.- ve ziyneten yüksek bir enmuzeci kanunun 7 nci maddesin'in tef- Hakikat şudur ki: Türk mu- kilatın ilk vasfı, sulhu korumak habirinden) _ Münakalat \ı e- - Ywıan;staııda Şimali Afn
bezara çevrildiğ"ni, hatt&, Av- sayılan, güzel şehirleri dört birı sirine mahal olmadığına daır htı.rrirlerinin b lıis mevzuu et - fikrinde olnn devletleri tamami kfileti kabotaj şubesi Müdürü ka hadiseleri h lkı galeyana ~6"" 
rqpa. karalanndaki ortaklarının tonluk bombalara kanı hedef- mazbata ile istiklal harbi ma- tikleri kısım Röyter tarafından le temsil etmektir. Hi,.kmet Ilgaz Münakalat Veka _ tirmis, cete faaliyeti artmı.'jt. 
&ernügiln olduğunu gördüler. ler teşkil ediyorlar. Hava ha- lüllerine verilecek para mükafa- - Sırbı ·tanda faal.yctte lıu· 
Alına.a. ordusu muva.ffakıyet1n- kirniyetı de şehirlerin selameti- t~a dair kanun layihasiyle, mn.- M J kl •d · leti müfettişliğine tayin edil • lunan çetele!' ıki Alınan ımba· 
<le, itiraf etmeLdir ki, motörtin ni temin edemezken, Tunus ve aş kanununa ek 4161 sayılı ka- u••tte· ı• erı•n ş l miştir. yını pusuya ·dUşiirmüşler ve öl· 
rolü önemlidir. Bu ortlu, bu a.- Trablustan kalkacak hava fılo- nunun bazı maddelerinin değiş- - Amerikan Elçisi geldi düımüşlerd'. r. 
landa üstün bir duruma sahip lan, sanat kombinalarını da ih- tirilmesi:ne, inhisar umum mü- Ankara 7 (Yem Sabah Mu • - Sof. ada fevkalAde vazi_s;et 
bulunduğu müddetçe, zaferden tiva ~en şehirlerde, üslerde, dürlüğü mütedavn sermayeshıin detlı· hava akınları hab·rinden} - Amcrikadan dön halı ilan olundu, halkın sokağa 
Afere koşt~ ve klasik metod- müstahkem lımanlarda değel"li 63 milvon liraya çıkanlınasma mekte olan Türk gazctcileri ile çıkması yuıınk edildi, sokak so-
lardaın sıynlamıyan. silahıma hedefler arıvacaklardır. Bu su- dair kanun l~yihaları müzake- Amerikanın Ankana Büyük El- kak. e\· ev araştırma yapıldı. 
karakteristiğini yem ihtiyaçlara. retle, önümüzdeki aylarda İtal- re ve kabul edilmiştir. . çisı Stynhord bu akşamki Ada- 500 kisı tevkif edıldi ... 
uyduramıyan büyük kütleleri ya harbin ağır yükünü Çl"kmeğe Devlet demiryollan nakliy~. na tren ·ıe şehı imi1.e g imişler - .. 'fi' ~ 
:maksadılla rametti ve hila o mahkum bırakılacaktır. tındaki ziya ve hasarların tan- Hollandadakı· . Fı·ıı·ps radyo dir. G zeteciler istasyonda ar- Yıımi d. rt -"'aate sığan bu Va• ünımiye ile yapma.ktaaJr. v· zim suretlerine drur kanwıa bir kadaşları, Ankara gazetecileri k ı 

Harp ve .... .._...nr '°"' mu .. •-n aded Jen bu hanıleler, biT madde eklenmesı· hakkın<laki a ara, g·ızetelere aksetmemiş! 
' ltrt.l. ... L'Ur c.::u. - huc·· ti ··-.....ı-- bö"1 . ı....- f b .k h . edı·ı·dı· ve Amerikan ekili-;ı erkanı ta- ve.va ettırilmcıniş ola·ılannı da fem'z: 'cain ög-itttense, b r mu- m you~uznıc gesı •MLL.ll"- kanun layihasının birinci mad- a rı ası ta rıp . 1.,...,.,k ay""""; · CYüd. kt· ., rafından karşılanmışlardır. katabilırs·niz. Öyle olaylar V"""· aibet_," der. Büyük Britanya da "'"- g """" mı ,., ece ır · des'i :.:zerinde ge<;en müzakere- ( - -

o Yakan V'& yıkan ates.lerden e11 &mu zaman gösterebilir, Gerçi, lerden sonra verilen tadil kara- Londra 7 (A.A.) - Dün müt komotif fabrikaları ile Abbe. ktlsat ve tasarruf haftası dır ki bunları ya}mak işgal ma· 
.a.. hava kuvvet'-r .... ,n muvaffakı A- k .... ,.. 8 kamlan un i ·ne 2"elmez·. Fakat uii:yiilc naabeSini almıştı. Lon- ~ ı....... ·· riy'le encilmene tevdi olundu. tefikler tarafından gari>i Avru- villes'deki hava :ıneydanlanna n..ıı · ra ı < .ı.cnı abah Mu- u 

4lra ,bir yangın yeri manzarası yette doğrudan doğruya amil Meclisin vine bugünkü top- pa üzerine yapılan hava akın - da şiddetle taatTUZ edilmiştir. habkinden) - lktıMt ve T1sar onları bıı k nara bırakıp sade
-.rzed.iyor. İngiijz hava -oı dusu, olduklarını Giridin işgali göa • lantısında Ankara.da akit ve ları şimdiye kadar gündüz ya • Almanlar yedi muharebe tayya- ruf Haftası öııiimiızdeki Cuınar- ce yukarıdakderi nazarı dikltate 
semalannı korumak kaygusu- termiştir. Fakat, İtalya, daha imza edilmiş olan "Türkiye ile pılan akınların en ,iddetlisi idi. resı kaybetmişlerdir. Aynca tesi günü sruıt 15 de Ankara alsak b le gorürüz ki cebir ve 
na düşmtiştii, ödevinı canla baş- bugünden, bir mü.sw.hkeİn mm· Almar.ya arasında ticari müba- Bu akınlara altı veya yedi yüz dört tayyareleri de hasara uğ • Halke,·inde Ba~Yekilimiz Şükrü zor hiiı riyet fikrini, istiklil mef 
Ja başardı ve, her şeyden önce, taka durumuna getirilmiştir. delelerin tanzinune dair anl-aı-,i· tayyare iştirak etmi<>+ir. Bu a - ratılmıştır. Bu harekat esnasın- Sar •. coglunun b·r nutkile açıla . humunu tamarniyle yere sere-
h M.h h k t ....ı.. ~.. miyor ' b ·gun· '"'O'al altında bu-azırlanmak imka.ıları verdı. 1 ver, er çı arma eççu - maya ek anlaşma" nın tasdikine' kınlardan biri eSDasmda yu .. z da müttefikler 14 bomba ve 3 .caktıı. ~ 

H ı..:~-·· bel. rı•;;;.· d · edi. 1- lunan. ı:i ıç.ın kaynıyan kazan. ava darbelerine katlanmak, utmt.l ırU.&fıı yer e ve anaa ait kanW1 lay.ihası ile g k ı hafif bomba tayyaresi Avrupa- av tayyaresi .. ka".(_betmişlerdir .. ki Romanya 1·ıe tı•ca• "- ı.....-t k k.J.. ·ı· •• · h · d. lar · gib1 ınfılika hazır bir halde aatti. arazi :fedakarlıkları göze uae ırma aul ıyewnı aız ır. erbaşların ~;ı tevhit nın en mühim telsiz fabrika!iı bu rakam gunduz yapılan böy-
hn t A k ı d kö. ·· b t .. - l • kurtuluş ı;;aatinin calmasmı bek-• ak gerekiyordu. ttifak man- vrupa ıyı arın a pru aş- ve tea.düliiae dair kanuna. ha- olan Holandada Eind Hoven le bir mühim taarruz i'<in yük- re goruşme erı lıJorlar. 
~esi, ancak zamaıUa kınııl- ları kurmak üzere girişilecek zı madueler eklenmesine mh- şehrindeki Philipe müeiıseseleri- sek değildir. A. k - A A R " 
-.u, açrlan rahneleri yıllar ı- hareketleri, Akdeniz cenup kı • barip yabancı ordu mensu.pla- ne hücum etm~lerdir. Bu fab. SİCİLYA BOŞALTILIYOR .. ~ı ara ı '· .. ) or.ı .. rıya Bınaen yh üngü kuvvetiy-
~inde de gictermek kel&y değil· yılannın hemen de mü4afaasıı; rından 'l"iirkiyeye iltica edenler rikada on beş biu. amele çalış- Londra 7 (A.A.) _ Fas rad· hukurn~le bır t caret ıınlaşn:ı.ıı· le, tazyık 'o ışke ce korkusuy-
di. İngiliz ana vatan 8821at mü- kesimlerine yapılan denemelerle hakkında kaınmıun tadiline dair m-~- ı·dı·. Burada İngı'lt'z Raci- .......... bildirdig-ine göre, Al _ sı a.J:td ı n mu kerelere bugun la mıllet crı s ndinnek ve sus-

··1 k d - d -·1d· s Al ö.Auı. y.,..._.un - . Harıc·ıye Vekaletinde b. sl:>n - tunnalC belk muvakkat bir za-esseselen, ne de olsa, ateşler al- o çme ogru egı ır. •on - kanun layihaları müzakereleri L · · · tatb.k ""'an kumandanlıO'ı, Alınan ıda- .. . . , ·. 1 
bl. -· A.kd · d d yo ak!unron sıst~ını ı . .._ .., t T k ı H man icin kabildir. La.kin kabre tı~ıda tam verimle calışamazfar. man te ıgı, enız e e- yapılarak tasvip edilmişt;r. Mil· etm..cre ~ya"raya.n elektrik aletleri resinde kuvvetli bir garnizonun mış ~r .. ur 1 ~ et:11~ ancıye 

dı. Rusya, bir yandan en zen- niz birliklerine indirilen dar - let Meclisi ""elecek toplantısını .... ~ mevcut bulunduğu Sicilya ada- ~ek~letı Umumı katıbını 1 bt - bile alı~n inSa.n oğlu her nc-
gın menba.l.arını da kaybedi} or- belerden bahistirler. Çarşamba günü yapacaktır. imal edilmekte idi. 400 den faz- sındaki bütün sivillerin boşal _ rıncı f1Uavmı Ort.a Elç: FPr·ı • den.c;e yabancı tazyikine, müs-
du. Amerika sa.nayi Re harp ih- Harbin o whaSl, tahmin e- . la muharebe tayyaresi bomba tılma-nı İtalyan başkumandan- dun, c.emal Erkm. Ronu.ı. nya te\'li t:ı.hakkumüne bir tjirlü bo-
ti ·· · tik !l l · &-kat tın kt .,. h d 1::1 - h "Un <>~nli.voı, eninde Ş()DUil'.h· yacına gore ıs amö er ve- dılehiliııir ki, çok kaal.ı ve ç.-,k R it h Jk tayyare erme re.us. e e e lıg-ına emretnlı.ştı·r. Alm"'-lar, ey etın.e e l.Uma.nya. ar. ı.cıye ., ....,.., 
·ı ooseve 3 a kal · La..~- t _. hül'rivetinı ve ii:\tiklalini kur-n nıesi uzun bir zamana müte- çet.n olacaktır ve, her halde.

1

' veya uçar elerı ve {UC&a or Akdenizdeki İtalyan adalariyle nezar~b ıkt..ı1>3:t daır~ı rcısı or- tarmak için her tehlıkcye, hatta 
l'akkıftı. Bütün bunlara rağ:. büyük hava ordularına ve kuv~ Amerikan tayya.relerini himaye Kalabria ve Campania'da örfi ta clçı M. Clıı-ı.ı,"to rıyasi::t et -
- · bir m.üd. d t k l tli · • • kt di öliiınü bile seve seve göze ah-... en, yetesı e azanı·• ve mevkıplere lüzum göstere- tem1nat verıy-or etmekte idi. idare ilan edilmesini de istemiş- m<.• e r. yor. 

T U N U S TA 1 harp meyda~l=~:· bi~::~~)ve Bu}ından b~ka LiUe'dekli Lo - !erdir. G ew V E FA T bi~n~ic~ fı:rd:a~-ı~~üfilfz~~ı~~ 
n1<'ğe baslıyan bu isyan ve •'l-

kara kuvvetlerimiz iyi >talim gör armn ara or e SABiH DAL YANCJGIL kinmc alame-tıeri insanlıö-ın i . (hftarafı bfrincide) umumi karargahı, 7 (A.A.) müş olmanın ve iyi disipline ma ,.,. 
J1:1sa külliyetli miktarda takvi - Şimali Afrikadaki Amerikan kı· lik bulunmanın kudretiyle Mer- 7/12/94" d ıu..u p, .. ı.: t.ikbali bakımında.!1 bırer fali h.ı.-
Jell!r almak için kıymetli bir taları. Tunusta büvük b'ir taar- can denizinde, Midway suların- • Şışlıdeki ika ' nınd kulb ekte- rdır. 
laman kazandığı inkar edilemez ruza. gec;mek için hummalı bir da, Salomonlarda ve Yeni Gine- 8. ) f d A •k sındeı e!:ıt t'i.1 i tır. Ccı zcs bu- -------------
bir hakikilttir. Bu gibi muvaf- faaliyetle huırlanmak suretiy- de olduğu kadar şimali Afrika· ır yı zar ın a merı anın ve gUn saat 11 ö .. ".etg;Juııda."1 kal· Alamet lluulı dindi 
fakiyetsizlikler Sardunya, Sicil- le PearJe Harbour'un yıJdöıı ..ı- da da parlak misaller ·vermiş • dırılıp Sa ıyer c ı ınd ı ~e nam -
Ya, Tunus müselle11iode dü.'Jftla.. münü tesit etmektedirler. Tah- !erdir. Halkımwn vatanseverli- J • t k da ? zını müteakip Vali Mu,ı.vini Ahmet Kınık ve 
la verdirilen hudutsuz müQ.a.faa m~n edildiğine göre, Amerikalı- ği sayesinde memleketimiz de. aponyaDJD zayıa ) DC a 1 • nedılecek,P Maarif Müdürü Muhsin Binal 
İnlkinlannı göstermektedir. Bi- ların ilk büyük, taarruzları; mokrasinin tersanesi haline gel .J&)JOll Kayıpları şaret etmektedirler.• 155 başka Allect. Btn..u Datyancı1ıı Yalovadan şehrimize dörunüs-
rinci oıdwııuı karşıla.ştığı müş-1 Tunus ceohesinin merkezire 1 miştir. tsteailecek fedakarlığın Tokyo, 7 (A.A.) _ Nef?redı· düşman harp gemisi hasara uğ- Bahire Bıtgın lerdir. 
l:üiat general Nehring'in Sicil - karşa tevc1h edilecek ve ileri hıt- ı derecesi ne olursa olsun bi7.e mi len bir Japon resmi tebliğine gö- ratılmış ve 9 u da ele g~ril· Behzat oaıyancıgil Vali Muavinimız üç köyde ye-
Yanın mükemmel hava meydan- reketi, Libıra hududu istikanıe- ras olarak intikal eden demok- re, Pasifücte ilk harp senesi için· mi~tir. Haldun Dalyancı~ıı niden yapılacak üç mektebin ifa 
ları civarında bulunmasının ken tıhde yapılacaktır. C:imdiki hal· rasiyi muhafaza etmelt husu • de Japon kayıpları şunlaıdır BUndaıı başka 416 Anglo Sak- temel taşını kendi eliyle koy-
d.isine temin ettiği vaziyetin mü de Yarbay Raff'm kmmmd3sı sunda halkımızın göstlı:diği a - 2166 ölü, 42,577 yaralı, 3H tay- son ticaret gemisi bat.ınlmll ve- muştur·------ -----
tait olmasiyle izah edilmekte - altında bulunan Amerikan pa- zimle iftih~r ediyorum. Ölen as yare ve 62 gemi. ya. hasara uğratılmış, 503 gıeaıi 
4ir. Buna mukabil müttefikler :raşütçülei"ı, zikri g~en hudut kerlerimiz an'anelerimizin za - Jaı>Olliara Göre Mlittefik de ele g~iTilmiştir. 3798 dii3-
'" ve keşif tayys.rai-erini müş.. i:izermde fevkalade faaliyet gös· fer meselesini yeni bir hızla par Kayıpları man ~ğı tahrip edilmiş veya 
killatla getirebilmektedirler. Ge temı.ekte ve barada F'ramırzlar- latmaktadırlar. Ben bundan do- Tokyo, 7 (A.A.) - Japon hasara uğratılmıştır. 
llel'al Eisenh :wer ve Ander • la mesai birlığ'i yapmakta ol- fayı mağrurum.. Büyük Britan- gazeteleri, Japon kuvvetlerinin Japonlar, harbin birinci sen~ 
llırı'un vazifeleri k-Olay değildir. duklan hMer verilmektedir. yanın, Rusyarun ve Çinin mü • şimdiye kadar 262 düşman ha,..p sinde 41 harp gemhii \-e 556 u-

Bu ""enraller mubarebe vası- Ön hatlanndan donmü.5 olan kemmel mukavemet hamleleri gem.isini batırmış ohnalanna i- çak kaybet.m.işlerdir. 
tatarın~ Mihver d vletleri ile ay l:nr albay, Alın,aın esirlerini sor· ile ve Frankestein'i ihdas eden _;;;-------------------------
li kapıda takviye etmeğe mu • guya çekmiş olduğunu ve esir- kana susamış insanların istili.. •matla ka... VllAJlt kOD .. 8111 
'faffak olamazlarsa zaman on • ler'm Libyadan gelmekte olduk- sına .uğrayan memleketlerde hü- -• 11• 
lar icin çalışmıyacaktır. larını ve Rommelin oradaki gU- küm süren yenilmezlik zihniye- lllY8fllB Vilayet Halk Partisi kongre-

Mımır-...lar Hiiea9a zideril kuvvetie:inin Tun
1 
usa g~n- ti ile de iftihar ediyorum. )(Uza.. (Ba,tarafı !Jlr nclde) si evvelce de bildirdiğimiz gibi, 

Hazırlaao•orlo:r de miş oldugunu söy ediklenni kerelen·mı·zde, kararları-·-.:ı~ v:e · b d ıa-1-6... 
· ~ ligı-·-.:ae l....:}basea qftyle denilmek- u ayın sonun a yapı ~r. ~iın"Bli Afrik&daki AmerikAJ'l T etmi!Jtjr~ _ z ha.reketlerimizdeki birlik de be- t~ vı ~ Bu hususta Suad Hayri Ürgüp.. 

nim için bir iftihar vesilesidir. Tuapsenin şimal.inde kuvvetle I lü Ankara ya müracaat etmiştir. 
~1ill1 ~yangoda kazanan numaralar Başlangıçta mildaf aada.. kalma· tahkim edilmiş bir dağ mevzü 

yı kabul ettik. Bunun sebebim. Alman krtaları tara.fmdan hü-I Vilayet kongres'mde kaza kon-
(Bıftarafı birincide) Son üç rakamı (842) ile btten 

ô.O()() lı.ra ikrami,.e kazanun nu - -t90 bilet 
lllaralar: Son üç 

"z582 024234 200895 251501 327271 400 bilet 

ze indirilen darbeler ve tarafı • cumla zapWilmiş 65 ten fa.zla. greleriınde yapılmış muhtelif 
mu.dan yapılan hesapların yan· mevzi işgal edilmiştir. halk dilekleri tasnif edilerek bİl' 

rakaml (856) ile biten lış olmam değildir. Müsait za .. Terekin iimalinde, Volga ile daha tetkik edilecek, icabeden-
ma.nda taarruµ. geçeceğimizi bi Don arasında ve büyük Don Ieri Ankaradaki büyük merkez 

2.ooo lira ıkramiye kazanan nu- 50 lira ikramiye 
~raı ı: ralar: 

ka"'-"n<>n nun - livorduk. Birleşik Milletlerin kavsinde dii""'"~ .... -·· .... A-ebe hat- ~ lro 
""' ~ .J · ~ .lllUilAI. umu mı nJ7resine arzedilece.k-harp gayreti hakkında hakika tına taze kuvvetler sevketmek Q" 

tlo734 02698' 033584 043071 079611 Son üç rakamı (508) ile b!icn 400 
"8499 116585 111581 132617 146147 bilet 
itosa4 199587 227884 2711837 308468 Sôn Uç raıkamı (927) ile biten 400

1 
"6105 35107i> 3 9522 877824 399897 bilet 

ı.ooo lira ı r ın·ye kaunan nu- 26 lira ikrronlye kazanan numa-
' lar: ralar: 
"2aos 004287 015041 018790 021683 Son üç rakamı (949) ile biten 400 
~999 014005 045764 055042 063960 bllet 
•F<:2 , 077323 o 5858 0!19651 109530 Son üç rakamı (249) ile biten 410 
!~ 1 141528 l 11749 170677 172996 bilet 
••ııos 18i2ıt 19 81 205~5 209227 Son üç rakamı (~47) ile biten 400 

!!!755 212681 2197 7 2296 9 233180 bilet 
....ıtı64s 244170 2 120 2586&1 264147 Son üç rakaııu (852) ile biten 480 
~72 270434 275606 277612 279131 bilet 
.. 1294 292309 294685 3-03246 305368 Son \iç rak1Wnl (660) ile biten 480 
::S485 305991 313 63 317734 322705 bilet 
I? 1 342282 344137 349898 352136 11 lira ikramiye kazanan nYma· 

2 71 389681 394004 394 21 81695'1 ralar. 
.. loo. lira }kra ı kazan n numa- San illi rakalM (.ii) i• Wterı 4000 
~'1ir: bile~ 
lıo Son dort ıaka) (4041) ne \)ten Son iki rakamı (Al&) il4t biten 4000 

bilet &ilet. 
,._Son dört rak.am (4i5i) ile biten 3 lır.a ikramiye kazanan numarıı-

bllet ıu: 

anlaşıldığı zaman halkımız bu suretiyle Alman _ Romen mev- tir. Şehrimizdeki kongrenin Kur 
gayretin ne kadar büyük ve za. zileri.ne beyhude hücumlarda ban bayramındruı sonra yapıl-
fcre doğru ilerlediğimize dair bulunmustur. ması muhtemeldir. 
ycıpıla'll vadin ne kadar kuvvetli Merlcez ve şimal kesiminde --o--
olduğunu öğrenecektir. düşman yine boş yere taarruz 1 

Ordu ve donanma gazetesi ge etmiştir. Bazı mahallerde bir- mro.z poslat1ı yapılmayacalı 
lecek sayısında Bahriye Nazırı kıM; gedik ~mağa muvaffak o- !mraz ı,.ostası, görülen lüzum 
Albay Knoks'un da bir makale- lan düşma!1 ~u~.ab~.ı h_üc~la- üzerine muvakkat bir zama.n 
sini neşredec~tir. Bu m&kale • nmula. gen puskurtulm.üştur. . . ta .

1 
edil . ı· C'-f .... 

nin baslıca fıkrasında Albay Başka kes'ımlerde topçurnu~ J:ÇJn t~ . ~'§ ır. ~ er gunu 
şöyle demektedir: düşmanın hareket mevzilerinı ayrıca ıliıı edilecektir. 

''Pearl Harbouİ"darrberi bir ve 37 tank ve zırhlı taşıtını talı- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
denizaltı inşası için lazım ola.n rip etmiştir . 
vasati zamanı 4 ay ve 3 giin ka- Ahmwbr Rus KıSlm.oımı 
dar kısalttık. Bundan evvel en Kabul EcJi~orla.r 
kısa zamanda inşa edihnekte o- Londra, 7 (A.A.) - Bı:'ıtano-

mekte idi. Bu kuvvet, şimdi 80 
bin kis'.iden ibarettir. Bakiyesi 
öldürülmi.i~. yaralanmış veya.. 
but esir edilmiştir. Alma.n or
dulan başkumandanlığı, ÇEUbel' 
içine alınmış olan kıtalara men
sup bütün subayların uçakJarl&. 
gönderilmesini istemiştir. 

Dün a.kşe.m ilk defa oiılıü 

\o S:?_.dört r&kaml (6872) i e bitan Son rakamı 

lan zırhlıları şimdi eskisine nis- vanın askeri muharriri. yazıym·: 
betle takriben yedi ay evvel in- General Zeidler-, Gen~aı V ou 
şa ediyoruz. Destroyerleriıniz Hoth'un yerine Stalingrad k#J· 
1940 senesindeki inşa müddeti- siminde bulunan Alman kuvvet
nin ye.nsmdan bir kaç gün faz- leriRiın ooşkumandanhğına. ta
la. süren bir müddet içinde ta. • yin edilmiştir. Bu Alman lrul'
mamlanıyor. Sulan yaran tay- vetleri, hali humia üç zırhlı 
yve gemilerimizin en yeni8i tümen ile 13 Alman piy* tü

(Of Ue w... 46.ooo bundan evvel w gemilerin in - meninden ve bir Romen piya.de 
şası için sarfedilen zamanın ya- tünumindm ınünıld!iep bul '1-

c.e;oeo run ve 4 ~ süren bir milddet •eıktadır. EvYelce 159 bin rn k-

Amwı ~kumandanlığı, Alman 
kuvvetıeriDin StaliDgradda gen
ber ~ alumıış oldllklanm .iti. 
raf etmittt& içinde in;~ilmi$tir.,. tannda bir kuvvet ta.hmiJa edil-

-.at bilet. 
~ loo.. l~ ikl'ıım'79 kezeNUl numa~ Seıı rakama ~ ile biten 

r, bilet ikramiye a1dallıır.. 

Per'9811tede11 
ltlbarea 

. 
Bdyük bır t:ıti likl ıtilimize çevrilen 

ROMEO ve JULiET 
ARTiSTLER: 
NOIUU IBIARD -

LllLİI BOWAD 
Bugame ktadar yapliıNI dublijlann en müKemınM. 

Müz yramı, N 'e tıil;)nı ..• Zevk Fırtınası yaklaşıyor 

Perşembe ak,amı L A L E Sinem~ı 
Amcrik ıın a Biıyiık Radyo Yıldıı.ı 

MARY MARTIN • CQNNIE BOSWELL 
DON . AMECH•IN YARATTIGI 

VEDA BUSESi 
ŞMıese Je st:ı bul hal, k1 b r M. ik zıyııfetı veıe<:el tı 

B e z fllmı görm e i d'den hı:ızırfanınız. ••••I 

Tann akşam MELEK Sinemasında 
TEHLiKELİ YOL 

Bti,JUt; 8§k ve macera filmi. Oyo.ıyarlar: Güzelliğı ve birblı in
deııı zarif tuvaletleriyle gözler kamaştra.n. .• 

JOAN BENNETT ile 
GEORGES RAFT - WAL TER PIDGLON 

YwJııriınt GAaidw ~ ediniz. Gifejer her gün saat 13,30 
da açılır. ııelefea: 40868 
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lJra Kr. -Lira Er 
118 20 1 IO 

Semti, Mahallesi 

Dolap deı
ve Babu 
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~~ 'ftv~: ..k. 'l:r" de yuttu. BaJ -r· 88 a e 10 > Kal,oneu kuJJutu =.~ HaJ 

NI Jaran Jarm oldaju içia ne - Y oo ... Qingene öyle •hm&k 142 'IS 10 '15 > ıtuıotıu Albpatl&I" 

Cinai 

Ahşap 

Hane 
> 

• 
Ana 

No: .. 
141 
Hl 
150 

1 
3 
a 

Hı .. Tamamı 
Ye. Mık. :ur. I>9 
134 
118 3/12 
138 8/12 

l .,. 
a 11 t 

31 71 
H 21 

71 • 
80 00 

86)'1eme ye1inde olJıılUdı. Jıfi- dellJdir. Çok kurnudır. Pakat 5800 00 IH 00 Ortakö7 Mecid17e Büyük Aya> iki ev) 
Jaqet i8tedlii &'illi "8lar ft hat· tarpmndaJd hunu ondell çok ma Çayır metruk) ı IO ) 
ti Jmardı boynunu... Şopar, ller caıdu ft, penm&Wıu oldapa- abll" ve) t I0/1) Tam 9'10 00 Jlııaı'la.aı: Bir W'86 OQu- _. 
11e pahamna olura& elMla hMmı elan ona istecJiji gibi yuttunbi- ataçlı) ı M/2) ll8Cl '8Pa, -.,..,._ Nipp 
altına alJDağa karar ftl'lllilti. Jiyer. kuyulu) 11 rf, s• ---bir 9nfı 
Y-oriik Ali ... o da alta ~ - ...... bntayı... ~l JlllllDCU Pftllll, ... tarafı 
meğe JıWanet.milti. ~ aebeple - Bma ct. ..,. ... 'iosdee bDolli, ~ • 111 Rlı, 
-~ ..nıııa ı., atını. o- plill&l.. ....._ 
JuyoNu. Y8ıri11Ua ytbll, g6sl )o- Olc1lnln ant:ayı... Bir YuBnda mlhalJe 9oklı1r w kap awrıaraları De blase mlldarıan J'Ulh ahpp n, ana w-bdıımnn m8lld)ıellert Mbı paa ne rtrb ı$' n • IMıl ... M ,, •-* ---~ 
ID08mOl" olmUlbL Gö11iri ~ dala& J'>k~ beJcm&tmak çek· JmılmıflU'. lh.ıeı.t 1Ul,M2 Pmrte&i ı&ail saet on bette Be,oilu Vaıatıa- ldareDde 7Qllacalttır. 1ete1rftl-la ,..._.. Jm1a ~ ......... n' J ' in Nd MI ....... 
61-lamllb. l'abt daıaa hlll inat ilet nedir öğıwia... Jtalrlne mlraaat1lırl. (1112) 

ediyor ve, dayamJordu. Araarit YMk AB, öyleaine boy.... ---------~----_;;,__;,...__:---------:-----------.-...------------"-'!~ 
Gğlu, boyunduruk manevrasuıı ruk wnnUflu it, Çingene ömri 
1ıildjği ıçin Murat ağaya· müddetince bir daha yok yere -g--:----n:.- Deri barsak artırma ilanı 
-=~,::._~~ ~~ocaTG~ LWA~A.:-U 

• • . • • kah Çlngeneyıı stire, silre, e7.e, - - TQrk Hava kurumu Jstanbul LVHlyet ıubesinden tdrar 7ollan iltihabı, ;yeni ve •ki BELSOCUXLUGU, idrar 
- BiJivot bafuıa gele<.-eğini... eze altma dizletti. Ve, bubrdı. l 2 G 4 5 6 7 8 9 K b ı:ıa- d K ~'- ~ ...... _ ~_.. --M*-llllJrlıif!! J ben ol 't:.-•- ., ur an -,,.amm a urunıumuz tarafmdali _.ac:ak .. _...... _,.., ~. pcestat llllbabı, IWit, ll.ollliititı.e, böbrek n1 

•ılm1t.iY&iijtia yerilMle • ~ Y&1lk. Şopann JllJ9ma- ve barsaklannın açık arttırıJmaaı 2/ltlnunuevveVMJ CarPmba ıünll •· kal'll en mükemmel bir illçbr, ıa:tıL\MITOL kullananlar bu :•• t 
2 I• 1 1 1 

C alta... dlğım kendi yapmak istiyordu. at onda ;rapılacatı gazetelerde illn edilmif ile de talip zuhur etmtdllin· hklardan çabuk kurtuluıiar. Bütiln. F.aane ve lba clli4mmdıi 
- otti bir ~~~; )(abadı kendinden daha ağır den arttırma 9/Klnunuevvel/942 Carpmba tünü aaat ona ıauıt edifmlıtir. ruz. Deposu: Sami Aksu, tı Bankalı arkası Rövancılar 'IOk. 'No. 

s • - Bakalım. naaıl Aun.aı-w olan inatçı hgmını boyunduruk Taliplerin nakit veya deYletçe muteber bir banka mektubu olarak deri --------- ı.tanbul - Jcteıı budayarak belki... la dizlet.eret altlpa almaktı. içia bın bel Y6z, banak ıçın de üç ,.oz Ura -muvakkat teminat akçelerile 
4 • • J • 

1 
, Dmneğe kaJmadJ. Yörllk sağa Ciagenede takat kalmallllltL makGr li1n ve saatte Oıialollundald Şube Merknlne müracaatları. 

eola •mılurken Şopar boyun· Db:leaeret alta ıeldi. Zaten bi-

====:;:=================================-
il s 

' • 1 1 • 1 
lanak paça ile b•am1Dı altnıa al· raz daha 'inat edip alta gelme- U

98
l) 

ma Jaaieketine geçti. Bu hareket mit olsa nefesi tıkanıp meydan 
~:Tek el boyunda kahr •.• ~kılacaktı. Çfbıtö Yö
l)teki el ~ya gider.. Bu BU· r8k AH, öyle .mtrlenmilti Jq, 
18tJe haırmı alta almak kolayla- Çbıgeneyt 61dilrmek llzmıdı. Bu 
..... herif fırsat dtJlldlnil icfi. Hasmı-

' 
7 • 1 

• • • 1 

8 l 

9 • .tll Yörtlk. Ali, ha.,..m birden· m aJ'I( bulmı mu öldüresiye 
me ça.iilllp bqka. bir oyun& ~yapardı. Uatahkla gii- IOLDAN aAQA: 

• attlğmı farkeder etmez, he- J"ellllek isteqıezdi. Bu ~le 1 - Pruanın arkadaşı 2 - Na-
lllfJll dikildi ve, tek boyunduru· Yörik Alinin yaptığı yerindey- OlaZ kıldınr, Çocuk bakar. 3 - B
iu ll6ktü. 12iyle de vurarak '9ir '<ti. Seyi1'Ci Çinıenelerden bir 
anda ~yn budayıp kopardı grup cabJ gibi wlenıyorlanh • 
Bu nretle bumımn elinden kur - Aba, Bedir ttu be? .. 
tuldu. E! •. Asıl timdi cünbüt - Bak IU çakır ıöz1i1 hain 
ftl'dı. Çinpnmuı yaptıkları herife!. .. 
JlllDI& kaJmaW Yörük Al,, - Barak, yeter be! .. 
muhakkak aeıamı çıkaracaktı. öbür taraftan Çi11paefll'e 

.._okunur, Geaf.tlUt. 4 - Bir 8Ql, 

Alelin -:Jfn, 5 - Kabahat.j 78k • 
mut. 8 - Vücut kumqı. 'l - Padl
eablardan kalma, Çimen. 8 - Trak• 
Jada bir kaza, Bir ltarfin okun-.ı. 
1 ~ Jtu)'l"Ulu kalkar'l Naci olm, 

KadılılJg aalterlllı şubealnden 
Aşajıda As Kayıt No. lan yazılı Yd. Sb. lann en ıeç 9/12/Ml Car· 

pmba ~ti sabah saat 1.30 d eubede buhmmalan abl halde ıeclkenler 
hakkında Al. ceza kanununun 84-etı JAaddeefnln tatbik edileeeii ilin 
olunur. (1816 - 21'4) 

4990'1 48678 50218 
49667 &0317 50198 
49929 41484 495e3 
1H13 10112 fı483t 

59128 f9841 43802 
41772 50368 50888 
49811 ft892 38t72 

37214 
Ul7H 
14954 
34849 
321 ... H 
322-80 
33291 

500'17 492H 33358 324_. 
159373 

IOPu da biliyordu bun~-:· F~- mulcabele edenler de: 
Su-oriUmcla. ==============:;:::::::====================== 

Çeşme Cumhuriyet I Uddeiumumililinden willll 
ır..: 18, ~ 1, C.11.lJ. 11 

HUkOın Hol-..; 
P~ynır ve zahil'l!lll meycut elduiu Dakle ,ok demek suretl,te 

l'unma kanununa muhalif hareketten maznun. 18 E7Hil il, de ~ 
:vaşında lsmall Öktem hakkında ppılan dunqma BODunda: lllMDUP 
bit olan suçundan dolayı 4180 sa. Jt. nun 159/1 uncu maddesi 
lira aiıt para caası De ~ ve 'I lilnı anli7esinbı taıııiıiUIJ• 
ve bu müddet içinde tlearettea men,ne ve hWrüm kat'llef*iilnde 
mahkılma aU olmak ve 25 Ur&)'l ıeçmemek tani7la bOJAsaamm 
aete ıle neşir ve illnma -"v.ir verılen 9/'l /942 tünlü kararın 
olduiu lln olunur. 

FAM: 128, Kaıv: 181, C.11.lJ. 118 
HOkOın Hoı--.: 

• 

Milli Korumna kanununa ınuhallf barekltle 8'ldtin 7alw alG'P 
karııtırarak litresini 30 kurul libi fablı bir fqaUa ıatmtıktan mazıı 
karY.a M. Hn Bilse7in ol. 84 yapnda Cafer TllC8ll hakkmda 78~ kat Çinplle ne yapabilirdi... - Oldtir keratayn! •• 

Herif buMlmıfb. Bam fınatı - QM.t 
D~...IO-to1.I.... .,... ... ~ PVJ"___ - BiraJaaa Yörtik. •• 

_.._&1aiak blr.,ı.1 Y&ilk Ali, Mww altlBa- 111-
maia 9~ Anana mdnf· c1ikt8l'i WC>Dl'& blrclen ~U· 
lalr o•amamlfb. ~ .... ne ruiu botllJtb. Hasmınm Udına 
JBe çebeekti. Yiriik Ali, boyua· kotUP blr4en kemıaelecli. Yö • 
clunaktan kurtulcluktan sonra r6k AU, kemanede biraz Mfw. 
bqiııı blrkaA} lere ..nam. EJase. lendi. Herkes Şopann suratma 
au yerleltfidl OndU sonra 11akJyonlu. Şopuda mrat tilln 

VUKARIDAM AfACIVA: 1 1 rupna aanund Mazounun sabit olan. ı•açundaa doı.,.ı 5. Ura.. "---Je • ~ 11 •ıinla zasıyla mabkümiıeüne v• masrafı maznuna ait olmak ~ 1ai}Um 
ı - ~....,.. 2 - ~ &.leY rJOllaft J ft sının ıazete ııe Delir ve 11mna datr wrnea 11nl942 tittth>l 11:a 

DllL---, Jlükllinide l!llrilDr 3 ·------------·-------·;.. ıe,m1'ı Olduj'u Jln oluaur. J:ıtlrl oteller, Bir hudut nehri 4 -
Görmez, Toprak. 5 - ~ pa

saklı olur. 1 - J:t kümesi, 'l - B1r 
eo711dı. .J - Çil o&mnobfll, Y~ 

• - Bacak 80IWlar, tıauaı kft1 ~ 
la aevkeder. 

~~~~ene- llahnı•'fb. Alelae&yip biP şev 
ye..,;. Hay mppllah!:. • = =.:: =-:=: 

Bu mtMJIUah manidaıdı. Yö- cağı mubaldraktı. Nitelum ki - Ewellcı ...,. ..... ,.. ..... -

riik A , narayı aavurduktan öyle oldu. Kemanede iken bir· 
som: Çmgeneye yava§Ça sokul· denbıre Çi...,...UO üertııe a
du Sakindi. Sanki bir IW yap- tıkiı, ayflldlımı oyluklardan ve 
IDIJa.cak h&li vaniı. loParla en- içerden 1~. Elleriyle Çin· 
mş emıeye ıelince1 f6Yle biru du- pnenm kollanm alttan bır lwn 
rup kol salladı Bir iki deıla eu· lede bucWL Hasmı bu, manevra 
a değiotirdi. Yine kol aallJ.yor- thıerine kulU gibi ~ 19t
du Hatti bltiln sey'.ireiJer. Y6- • Şopar kurt kapanma gir -
siğibı birdenbire böyk' aakia m.ifti. it~ - hal 8F.eriBe Ar -k••• lııaJret ettiler. <fm boor • ..., b1t•Jwyı ~ ve. 
~ _,.... ba lllıle _.. -Jılant .._ Gardtin mil ne 
tiı.'diif 1ranaati11e vardllar. a.t- )'allVOl"!o.. °"eait oyunJan tılrak 
tt' ~-IOl'Uyorlmdı: tl Zor oJUDl&rla Çingeneyi ez-

Feaa ezildi galiba!.. meğe bnt verdi. UJaa tu Yö-
Baksana birdenbire 4lm'a· rUk ! .. 

ladJ Mailine gibi iflerk49 6lr- - Evet... Vallah benim aldı-~ ~ 
-:r.ım daaynıbnaate-· ::.e._~~ RADYO PROGIWI 

fti O da IÖY1e dUfthıUyor • iiWir t_.. pehlivanlık bud 1 
• Murat ... NUll oı.a yeneee~ 8 lk Klnun M2 
Bo~ YörüğüaZ!A; onu ... l'akat 61dilrdtllrten ...,a.. '.JO Prolfam keArası 

~ getirdi ~ kesti. ~ Letin1 ÇlkardıktaD llOJU'L~ IJice 'l .32 Vücuc19nU1 • 18, f6 Müzik 
on 11 bir ~ atmak lizDn. bir ders Wrdikt8n soma yenmek zn ça1qbra - 19,30 A. Baı.erJeri 

Şopar, 8lkı bam•e'ere ıec;ecek· J1111Mır böyleleriaJ... Jmı. ltAI Mözik 
ti. Fakat..bütün bu, dtişüııceleri - I>Qi'.rq... 7.te A. Baba'ı.ri I0.11 ltedyo Oa • 
bir anda Yörük; darmadağuı - Böyledir. Ben de böyle ya- T.11 Mtllilt (PL) zet.ea 
etti Duror dunırken .enıieden parclmı, gaddarlık ne demek an- 12.30 Prosram 2&.45 llGr.ik <PL> 
lıir 8'jli1D& boyunduruk aldı. Jımelıchr böyleleri.. 12.33 Müzik (PL) 21.10 IConutma 
YörUk Ali, MI, qJn8a boyun • ~; ytae batm)'Ol'lardı: 12 45 A. llaıberlsi 21.15 Müzik ( 
cluruklan mllkmnmel abrdı. Şo- _ , Öldti' Y&ilk !.. 11.00 1IOzik 21.ae Koouema 
pan, boymubaruğa dolar dola • ..,,. Aferin Yörük!.. 18.00 Pro1raı9 21.46 Müzik 
m gerildi ~ öldüreBi,e t»oi· Yörilk Ali:, Çingeneyi ptlak· 18 03 Mllzllt Bad· 22.30 A. Jfaberleri 
maja ~ drtldemeğe balladı. -' --ı 10 Saıoıı Or 22 45 Jtapaıuf ~ bu, yapUjJ ba1rsıshldt. lamıe mana mana ezıyoıo.u. • · 
l'akat Şopann yaptali hak· Şopar-, Upudan çıkmak ıçiJı ========== 

mrlaadı durdu. Kapan uzun DOKTOR 
........ ancak böyle mukabele o- •ib'dll. BBginHk arttlkça arttı. --· ·•••J 
Jammdu. Y6r6k -•kı IM>yun • N1aayet; Q1npne, binbir millkil- HAF 1 Z C E il A J. 
ıılUruğu alıp haammı allrdikt8D llltık · DıPuian JmrtDiup ama 
aonra yüz binlerce 88Yll' pıe-. b"kdJUai. Ve, ayağa kallr~ LoJıınaa B.,.. ..... 
y gelw. Ve, 1Jaiın1aaia bq t•JlmrıU Cli, Yarlğia p;jaiine Dlvwyeı. 
Wılar. bir k•haa wnra.k: l•••••lllİİll••• .. Dayua Yilrik!.. bet n- ı.x-

Boi!.. - .AIN9 .. "'1 ne ..• ~ -z· 
- Oldili\ -~. le gUree yapmam be!.. Dotnı 
Qnpne; io~ kar· &iı'et 'be! •• Birmrimizi f!ldlre

tnlmak için ~. Koca oek miyiz be? .. 
j16vdeeinm vedğl ajniıkla ld J)Jye a6;leDdi. Bmwn iberin8 
Jamp duruyordu. l'abt nrn- Yartık ~ ÇlllpneJi itti. 1>aw1 
itbı boywıdurlık balı o dsece ~ d&ıerek: 
mtıbkh idi ki. o ay1e kolay ko- - SUMm •• .. 
llıJ sökt)J4aeldi. Hem de sot- ~ ~ ft Çle de •· 
111 boyuDdunık vuruyordu. Y-.- Nt 911. DA.vul mrneJar dllrdu. 
lll - parmalmı ÇiııgeneaDa Se.virdlere hitaben: 
~ Jr.,... bolluiUD& t.. -APJar, beyler biliyqnunuz 

Yamı : Rbert Konıner 
Ylrqe.i: C. OLbit Cem 

Hw carlMllba saat 1-4: de 
Coe*~ 

Cmıt.aN8i ve Puar sOnleri 
15.IO da )(llltlne .. - ..,.,,.... IJlıııtaJcriu. Jd., ..... dDlıdoğnı ~ 

Can~ .._uyorchı. Ne Huam bııelldık yapmama mu·~=========== 
fes m.8!11*,.._1-iJorda. Se· kal>ele ebllem. ~. clUrup du
par, bitik bir la& eııbıdlti. Al'- rurkm "°'1iDdılNlda lioidu b&
navutoğlu, Kurada: al. .. Be de mukabelesini yapı-

llurat ........ ClllP- ~ ye, iilNliD IOll1J8& ita· 
~mi f dar ela llBy)e aNJrabele ~ 

ae._titecllwsta!.. il& Da~ ... etn:' 
Atft~ ~::=r~ 

dıııcı.r....... _ • .,.. Teta!.. 
"' .... y~ .. "P~--enae bağledl 8dlftıılı' • - • ~-· - ..... ~!11 .._ .,_ 
:. l&rf'~ r ..... a..a.. 
····--~ 18•1• 
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nrw,. ..... 
leMlllc ,.. "'· .,.. . .. 
1 ArlJk ,.. • "" • 
1 Aı'* - • - ıt :Ayftlc , .. 

MMltll A. Otnuı ..... ~ _..,. ............... ........ 
l ıl .. ,_H.8eldrU._... we A. .,......_ .._ 

Mııbamınen bedeli (2&20) Jki biD Mld& yüz Jlrmi lira olan muhtelif 
c:ı. ve eb'lidda (t'llO) altı bin 1'8df ,.as em adet elektrik aıpuUl 
(18, Birinclkinun. lttı) Carıamba lilnU uat (14) on dörtte HaJ'darpallMla 
Ger binası dabWndNi KOIDJQOD tarafmdaıı açık eksiltme UIUlile •tın 
alınacaktır. 

Bu ile lirmek le\eJeDlerlD 11:1) r.- ~ b& lira (IO) eUl k1Jrul)uk 
llÖ\Wtıkkat ..... ,_,.MIEIOlllla..... ifltiı ~ ...... .ırllk• ...... iU• 
ntl ••tine kadaP ~müracaatları llzımdır. 

Bu ite ait f8rtn&meler Komi11cınün param olarak UlıtılmaktadJr. 
(1854) 

latallbal Defdel'dllrlıfında11: 

U111/tl8 Jiltl7ükadada llHmmMaıı.ı0ı., .,. 
ki ~ J9D1 Y•lınaztilrk cadde
lhlde- tiılki. 2f, ,mı ~2/l No. ıu ti jıtlf
ta, 112 ada, 18 panel 4ıf.tl. nsetre mu-
raMtaı ana, ZOOll,SO ll01 

11211-111f/t5 MecidiJ'e kaı,tmde 1 pafta, 18 rıc1a, 1 
parse No ıu 98'16 metre murabbaı aJllll tmO l'lot 

Yukarıda :vazıh P)'rimenkuller Jtapah zart usuın ile arttımı~ çıka
nlıml ile de talip zuhur 9':medllillıden 30/11/942 taıihinden itibaren bir 
., içinde pazarhia bıra'klllmtW'. t8t.eJrlilerin "1uvakkat teminat makbuzla
rı ve nOIUs b09i1'et cO?!Mnlari ile birlDtte n/JZIM2 ıarlhfnden itibaren 
J0/12/942 ıarihble ve baft:ılııuı Pazarteaı ve Careamba aünlerl saat H den 
11 78 kadar llllll EmWc Müdtırltıillne mtıracaat1an. (2081) 

Devlet °""*' Jfletmeal karabOk revir 
• amirlillnden 

Çam 11e lılJluuu •l•clannın ke•I• 
nallll oe lall/ lıl 

1 - Devlet Orman lsletmeai karabGt Revir lmlrllline ballı 1'allılmz 
~ Cenlk ören '\'e Eleman onnan1annın muhtelif Dıaktalannda 
daaıl•lanmw ye damlllamukta olan f28t metre mlk.'ap çam ve JCKO met
re mtk'ap Jdllmar alPcmm dipten kesme ve veri2ecek Oletllere ton wm
ruk ballne ıfNI etmek ve 4lepo l&tlbu edilel1 mahall.. 30/1/MI tadbiDe 
bdar naıldt •• lıltlf .aek Qare açık ıııblltnı.,e plı:arılmıftır. 

2 - AcH eUPtme ıe.ıuo tarihine rastlıJ'&ft CarpmDa lilDil ... 
M de Devı.t <>nnan ttw r ..ı S...+Gl: :Revir lmlrlll1 bin...,. tııpJ-eek 
Gl8D ~ Jauzurunda ~. 

ır..: 129, Karar: •, C.11.U. ta 
H8k0ın HUl ... aı: 

800 granibk ekmeli 40 kurup satmak ııuretUe MllU ltorUnma 
nun mubalit hanıkeıten maznun !ninO M. den Ahmet ot. IS '1 
mail Artun b kkıftda ~p.ıJan durufma netlce9inde; -..unun 18 
fiillriden do1a7ı 4180 sa K. ımn 31 vt 119/3 ve ti önel 1Nc1de1eri 
5 lira uır panı cezası:vıa mahk6ml1'etine ve '1 Jiln milddetı• d 
kapmtılmasma ve bu müddet tçlnde ticaretten men'lne ve ekle 
ekmeiin mw;aderesine ve hüküm kat'llltiilnde htl1Asasuım puıte 
rine ve büyük harflerle Jazılarak diikkbımn '6ze farpacak bir J.ı 
liklne cif er lerr 7/719'2 ıünlü karann kat'Ueıııınfl oldalu tıin ol 

iBIM: 4li, ~= n, c.au. wıı• 
ttltkl111 HDlaa.: 

Milli Kotunm kanununa muhal r hareket elmekten mazn 
11 7 anda Vela özcan hakkında 1'•Pllan du~ ~ 
dütkinında mevc aput ~7oktur demek suml1'1 
li sabit okkıtunhn 411& sa. K. nUQ 11/5 ve 19/3 ve fi 
158 mcı maddeler geıejinCe 4 lira lOkurut alır para 
1'rtine ve 'I can dükkA anın lc:apablntastna bu mOddet 
men ıne e h bülisasuun ıazetede -ııelrioe da r 
lil katann katHeıımıı oldulu ilin olunur. 

: US, iln.r: 72, C.11.tJ. 1• 
HilkOın Hıd-..: 

Fahiş fiyatla pataıes aatmaktan maznun MUlalla M. de,rı 1t1D 
yaşında baldça). Kadri Akarsu hak~ 7apılaq,.d8:fUIOla 
nunun llbit ola suçundan dolayı. 41ad aa. it. nun 82/B ve lil/S '99 
maddeler· ıeretince 5 lira alır para cezuı:vla m~ '99 
müddetle dükkimnın kapatılmasına ve bu mOcldet idnde tl(:&lNu.dl 
ine e hu Q bulAsasının ıante Ue netU- ve Ulnma dair Wtl1en 
l(lnJü kara n 'ilejmlf ol4ulu Dln olounur 

TÜRK. YE iŞ BAN/fA 
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